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DE WIJSHEID VAN WARD ADRIAN LEAR [3858]  
uit Baldwin, WI. 

 
opgetekend door Theo Somsen [227]  

in augustus 1999 in Baldwin. 
 
Ward Lear (1920-) is van Engelse komaf en 
gehuwd met Marilyn Joan Olson-Berkseth (1935-). 
Hij maakt deel uit van een groepje mannen (deels 
nog met Nederlandse namen als Van der Meer, 
Hop en Van Someren), dat iedere ochtend de 
plaatselijke Kinkers Corner aan de Mainstreet in 
Baldwin bezoekt. Daar drinken zij niet alleen koffie, 
maar bespreken zij ook alle wereldproblemen. 
Niet voor niets wordt de Kinkers Corner daarom 
ook wel de Corner of Knowledge genoemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l-r: Theo Somsen en Ward Adrian Lear 
 
Uit zijn mond tekende ik de volgende wijsheden 
op: 
�� Deze plaats (Baldwin) is niet het eind van de 

wereld, maar vanaf hier kun je dat wèl zien. 
�� Als een man de deur van een auto open doet 

voor een vrouw betekent dat dat òf de auto 
gehuurd is, òf de vrouw. 

�� Als het om zeven uur regent is het om elf uur 
droog. 

En toen ik eens de spreuk aanhaalde: 'Early to bed 
and early to rise makes a man healthy, wealthy 
and wise', reageerde hij prompt met: 'But dull' 
('De morgenstond heeft goud in de mond.', ‘Maar 
het is wel saai’.) 
Met één vraag van mij houdt de Corner of 
Knowledge zich nog steeds bezig, nl.: Waarom 
draaien alle molens toch linksom? Eens hoop ik 
daarop van hen een ant- 
woord te krijgen en tot die 
tijd wens ik hen veel 
wijsheid toe!                   ❦

OP DEZE DAG 
door John Howard Somsen [2353] 

 
Er bestaan nu geen excuses meer voor het 
vergeten van een verjaardag, een overlijden of een 
trouwdag van wie dan ook in de Somsen familie. 
Er verschijnt een nieuw teken onder aan de 
openingspagina van onze website  
 

“On This Day”. 
Zie afdruk website hiernaast                          
→ → → 
 
Door op een bepaalde maand te klikken, verschijnt 
er een kalender voor die maand met daarop al 
deze gebeurtenissen per dag. Als je wilt kun je 
deze uitprinten. 
 
Denk er alsjeblieft wel om dat we meer dan 5000 
namen in onze familie database hebben en dat 
daardoor de pagina’s ERG lang kunnen worden, 
vooral als je een telefoonverbinding gebruikt. Het 
kan dus een tijdje duren voordat alles ge-download 
is. Met mijn 56K telefoonverbinding duurt het twee 
of meer minuten om één maand te downloaden en 
de hele index duurt 15 minuten. Door op de index 
te klikken wordt een bladzijde geladen met elke 
naam in alfabetische volgorde. Dit bestand is even 
groot als alle maand pagina’s samen, dus wees er 
op voorbereid en neem een (of twee) kopjes koffie 
terwijl je wacht. Door op elke willekeurige naam op 
de kalender te klikken, wordt deze index ook 
geladen. Het voordeel hiervan is dat je kunt zien 
wie de ouders en echtgeno(o)t(e) van de persoon 
in kwestie zijn, waardoor je een steuntje hebt om 
ze te identificeren. Je kunt in de index ook op elke 
willekeurige naam klikken, zoals de ouders, om 
hun gegevens te vinden. 
 
Nog een belangrijke opmerking. De nummers die 
naast de namen in de index zichtbaar worden, zijn 
NIET de ‘P nummers’, maar de nummers in mijn 
database die ik er niet uit heb kunnen verwijderen. 
 
Ik hoop dat jullie veel plezier zult hebben van het 
nieuwe jasje van onze eigen site. Voor het geval je 
het nog niet wist, is deze te vinden op: 

www.somsen.org 
Sommige delen van de oorspronkelijke informatie 
zijn een beetje gedateerd omdat verwezen wordt 
naar de oorspronkelijke pagina’s. Mijn project voor 
dit jaar is te proberen dit zoveel mogelijk up-to-
date te maken. Een ander project is een 
geautomatiseerd familie fotoalbum op Cd-rom, die 
later dit jaar door de Familie Stichting beschikbaar 
zal worden gesteld. Dus als je me nog geen foto 
hebt toegestuurd, doe dat dan nu nog alsjeblieft. 
Dit fotoalbum zal niet op de website gezet worden 
omdat de huidige grootte de totale omvang van de 
gehele website, die honderden pagina’s telt, al 
overschrijdt.                                                           ❦
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